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Wiedza o Świecie i Życiu - przybliżenie - A 
     Słowo wstępne 

Będąc swego czasu członkiem Forum Internetowego Nasze Nowe Horyzonty1; 

zaproponowałem kilka pytań i odpowiedzi zatytułowane pierwotnie jako; Niestandardowe 

odpowiedzi na odwieczne pytania człowieka dociekliwego. W efekcie powstała ciekawa i 

kilkudniowa dyskusja na ten temat, z dopisywaniem pytań i odpowiedzi. Uzgodniłem potem z 

profesorem A. Brodziakiem, naonczas także członkiem Forum, dalszą prace nad tym interesującym 

tekstem, oświetlającym każde zagadnienie bardzo skrótowo, co najmniej z dwu stron. W krótkim 

tekście każdej odpowiedzi jest ponadto wiele cytatów dla pogłębienia wiedzy i uczynienia odpowiedzi 

bardziej wiarygodną, z uwzględnieniem myślowego dorobku całej ludzkości. Może się to wydawać 

ryzykowne, lecz wiemy z praktyki, że można coś łatwo zrozumieć (stworzyć model mentalny), jeśli 

mamy oświetlenie problemu z kilku stron (autorów), bo wtedy to, co czytamy pachnie edukacją, a nie 

propagandą lub praniem mózgu. 

W zamiarze tekst zatytułowany obecnie Wiedza o Świecie i Życiu-pierwsze przybliżenie 

(części A i B jak na razie), jest przeznaczony dla młodych ludzi po studiach, zwłaszcza na studiach 

podyplomowych, doktoranckich, (ale nie tylko). Stanowią oni górne Paretowskie2 20% populacji 

młodych wyznaczającej swą postawą kierunki rozwoju danej generacji.  

Według pierwotnego zamiaru z tych pytań miała powstać książka, z przybliżenia A rozdział 

pierwszy, a każdy następny rozdział to poszerzone i udokumentowane odpowiedzi i asocjacje na 

kanwie pytań zadanych w części A. Może i to był dobry pomysł na książkę, ale jak zwykle wpierw 

należy go przetestować na próbnych populacjach i jednostkach, co do których przypuszczamy, że chcą 

wiedzieć na czym to wszystko ‘stoi’, a odrobina filozofii i kosmologii ich nie przeraża. Póki, co 

jednak nie ma chętnych na pisanie dalszych rozdziałów, ale część A spotkała się z bardzo ciepłym 

przyjęciem przedstawicieli grupy docelowej. Zmieniliśmy, więc koncepcje części B na Różne porady 

życiowe z różnych perspektyw, idąc więcej w szczegółowość tematyczną i większą bliskość życia.  

Wypada przestrzec poniektórych, że problemy i ich oświetlenia są niestandardowe i jedynym 

ich przesłaniem jest dać weryfikowalną i sprawdzalna odpowiedź, nie zważając na zakręty 

ortodoksyjnej nauki, filozofii i religii, które wielokrotnie udają, że wszystko wiedzą, lub też czegoś nie 

ma, a inni, co to dostrzegają to się mylą lub ulęgają zbiorowej halucynacji. Do tego jezyk narracji jest 

prosty nie silący się na naukowość, by nie nudzić i nie wystraszyć potencjalnych czytelników 

CC 

 

                                                 
1 Internet; http://nowe-horyzonty.net/pl/   
2 Pareto V., ekonomista, socjolog włoski przełomu  19/20 wieku, który pokazał że 20% klientów banku niesie 80% 
wkładów, potem się okazało ze ta reguła 20/80 jest słuszna w wielu dziedzinach społecznych i gospodarczych. Patrz bliżej; 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto  
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      Wiedza o Świecie i Życiu - przybliżenie - A 
 (Autorzy każdej odpowiedzi sygnowani są inicjałami: AB = Andrzej BRODZIAK, CC = Czesław 

CEMPEL, DW = Diana WOJTKOWIAK, MK = Mirosław KOBAK, (WW = Waldemar WITKOWSKI) 
 

Spis pytań i treści części A  

  
1.  Dlaczego jest coś zamiast nic?    

2.  Skąd się wziął ten świat?  

3.  Czy istnieje Bóg?  

4.  Czy ludzkość jest sama w wszechświecie?  

5.  Kto (co) rządzi światem, Ziemią?  

6.  Skąd się wziął człowiek na Ziemi, od małpy?  

7.  Czym jest zatem człowiek?  

8.  Co z religiami, które wymyśla człowiek?  

9.  Co po śmierci, czy żyjemy tylko raz?  

10.  Czy istnieje dobro i zło, moralność?  

11.  Czy istnieje grzech, którym nas niektórzy straszą?  

12.  Jaka jest przyczyna zła na świecie, sam człowiek, duchy, obcy (ET)?  

13.   Co będzie, jeżeli ludzie dalej będą się mnożyć?  

14.   Kim jestem?  

15.   Co robić by  godziwie wykorzystać czas spędzony na   Ziemi?  

16.   Samodoskonalenie, samorozwój, co to takiego i jak to robić? 

17.  A z kim dzielić to życie? 

18.  Ankieta samowiedzy i samopomocy! 

 

1. Dlaczego jest coś zamiast nic?  

    Wobec istnienia świata - nicość, co najwyżej mogła istnieć  jedynie wcześniej 3,4. Mogła być to 
jednak jedynie nicość "brzemienna"  w przyszły świat, który się z niej wyłonił. Jeśli taki "niebyt" 
istniał wcześniej był to więc jednak "niebyt ułomny".  Wszystko wskazuje więc na to, że skoro świat 
istnieje to jednak "zamiast nic musi być coś". Co więcej można także na zasadzie dedukcyjnej 
stwierdzić, że świat istnieje od zawsze, jakkolwiek być może zachodzą jego znaczne przemiany. 
Jest możliwe, że świat istnieje czasami jedynie w formie "zwiniętej" (w formie  zapisu kodowego)  i 
tylko okresowo w formie realniej, fizycznej, widocznej.  
    Należy zauważyć, że jeśli "musi być coś zamiast nic"  to prowadzi to do ważnych wniosków. Otóż 
skoro Wszechświat musiał powstać, albo istnieje od zawsze to nasuwają się analogiczne pytania.: 
"dlaczego musi istnieć  życie biologiczne", "dlaczego musi powstać człowiek", "dlaczego musi 
pojawić się świadomość"?.  

                                                 
3 Wierzbicki P.: Zapis Świata. Traktat metafizyczny, Iskry, Warszawa, 2009, s 276  
4 Nothingness,  Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2009,   http://plato.stanford.edu/entries/nothingness/ 
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                                                                                  AB 
 

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw zrozumieć, co to znaczy "nic" i co to znaczy 
"coś". Jest to o tyle ważne, że tak naprawdę "nic" znaczy więcej, niż "coś". Mało tego, "nic" cyklicznie 
przechodzi w "coś", a "coś" przechodzi cyklicznie w "nic", itd. Ważne jest też, aby "nic" zapisać, jako 
"Nic".  
"coś" jest wtedy, gdy można je zauważyć, a więc gdy istnieje obserwator oraz przedmiot 
obserwowany. A więc "coś" jest wtedy, gdy elementy zbioru pomiędzy sobą się różnią. A zatem 
warunkiem istnienia "coś" jest występowania różnorodności, której charakterystyczną cechą jest 
dualizm: "dobro-zło", "ciepło-zimno", "dużo-mało", "góra-dół", "lewo-prawo", "yin-yang" itp. Czas 

transferu informacji pomiędzy elementami zbioru "coś" nie jest równy zeru. Przejście z „Nic” w „coś” opisują 
zawarte w Ewangelii według Jana5 słowa: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem 

było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z 

tego, co istnieje. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemnościach świeci, 

lecz ciemność jej nie ogarnęła”. 
"Nic" jest wtedy, gdy elementy zbioru są identyczne oraz gdy czas transferu informacji 

pomiędzy tymi elementami jest równy zeru. "Nic" nie jest równe "nic". "coś" nie powstaje z "nic". 
"coś" powstaje z "Nic". Nic" jest wtedy, gdy elementy zbioru są identyczne oraz gdy czas transferu informacji 

pomiędzy tymi elementami jest równy zeru. "Nic" nie jest równe "nic". "coś" nie powstaje z "nic". "coś" powstaje 

z "Nic". Budda osiągnął "Nic" i bardzo mu się to podobało. A zatem istnieje i „coś”, i „Nic”. 
WW 

 

2. Skąd się wziął ten świat?  

Jest na to kilka odpowiedzi. Dla materialisty, to Wielki Wybuch
6 i potem stopniowa ewolucja; 

najpierw sfera nieożywiona, potem ożywiona (wirusy, rośliny), potem zwierzęta i my, z emocjami, 
ruchliwością, myśleniem, o duchowości się nie wspomina7. Dla kreacjonisty to wszystko zostało 
stworzone, przez siedem dni jak w biblijnej opowieści, czy tez w stosownym okresie czasu i w 
stosownej hierarchii, tak jak przed chwilą powiedziano u materialistów. Lecz jest tu pierwotna 
przyczyna, Kreator i ewentualnie cała hierarchia bytów pośrednich. Ale skąd On się wziął i co 
poprzednio robił tego już nikt nie mówi.  

Jest też trzecia hipoteza antropogeniczna
8
, do której przychylali się już wielcy fizycy np. A 

Einstein i W Heisenberg9. Mówi ona, że wielki Kreator dostroił to tak (prawa wszechświata), by 
ludzie ewoluując mogli brać udział w nawrotowym odtwarzaniu wszechświata, przez co świat staje się 
coraz lepszy. Jak widać w każdej z tych hipotez jawi się coraz więcej sensu istnienia świata i nawet 
można powiedzieć sensu istnienia ludzi10. 

 
  CC 

 
     Odwieczna  substancja podstawowa  (materia + energia + czasoprzestrzeń)  z którego  zbudowany 
jest Wszechświat cyklicznie się przemienia. Ten świat w którym żyjemy ma  takie cechy fizyczne,  

                                                 
5 Pierwsze słowa Ewangelii według Jana – Pismo Święte Nowego Testamentu, Instytut Wydawniczy PAX,  
    Warszawa 1957. 
6 Wielki Wybuch; http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Wybuch  
7 Cempel C., Mój ogląd świata, Transformacje, 2009, w druku, (również; http://nowe-horyzonty.net/pl/ )  
8 Patrz np. Tipler F. The Physics of Immortality - Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead, 
      Anchor Books - Doubleday, New York, 1994. 
9 Patrz np. Jaeger W., Fala jest Morzem, Agencja Wydaw. J Santorski, Warszawa, 2001. 
10 Brodziak A., Muc - Wierzgoń M., Participation of people in cosmic evolution and the sense of human life.  
   Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2008; 62: 167 – 169.   
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chemiczne, topologiczne (czasoprzestrzenne), że mogło powstać w nim życie biologiczne, mógł 
pojawić się w nim człowiek i jego świadomość11. 
    Są myśliciele, którzy sądzą, iż  "ktoś"  celowo, precyzyjnie dostroił cechy fizyczne Wszechświata  
tak właśnie,  aby  mógł pojawić się w nim człowiek (spełniona jest wtedy  tzw. silna wersja Zasady 

Antropicznej)8. Przedstawiciele aktywnego ostatnio nurtu ideologicznego zwanego  Inteligent Design12 
sądzą,  iż DNA, organizmy żywe,  człowieka są  tworami zbyt złożonymi, aby mogły powstać 
wskutek ewolucyjnych mechanizmów selekcji naturalnej. Mówią więc oni  o tzw. "projektancie 
świata", nie precyzując jednak kto nim był.  
    Moim zdaniem7,  zborne wyjaśnienie, kto był  owym "konstruktorem" wymaga  założenia,  iż  nowo 
powstały Wszechświat  przemienia się i podąża   ku pewnego rodzaju kresowi (katastrofie), której  
próbują zapobiec istoty inteligentne żyjące w danej, kolejnej wersji Wszechświata. Wydaje się więc, iż 
owym, "projektantem"  obecnego Wszechświata były inteligentne istoty żyjące w jego postaci 
(generacji, "edycji") n - 1. Tak więc ludzie już wkrótce,  we współpracy z innymi inteligentnymi 
istotami zamieszkującymi Wszechświat  rozpoczną "projektowanie" kolejnej jego wersji. Rozwlekłe 
uzasadnienie tej tezy nazywam "Teorią współudziału ludzi w nawrotowym odtwarzaniu się 
wszechświata"13. Podobne poglądy opublikowali ostatnio także inni autorzy14,15  
 
                                                                                 AB     
 

3. Czy istnieje Bóg? 
 
Tak, istnieje. Jest rzeczą prawie niemożliwą by To wokół nas (makrokosmos) i w nas 

(mikrokosmos) powstało li tylko w ramach ewolucji, nawet przez miliardy lat. Lecz w zależności od 
poziomu rozumienia pytającego będą to tylko bóstwa i duchy natury, czy  np. bóg Izraela rezydujący 
na chmurce i doglądający swych wiernych, czy też wielka nieogarniona stwarzająca świadomość 
panteizmu – ujmującą makro i mikrokosmos. 

 
   CC  

 
      Jeśli rozumiemy pod tym słowem "konstruktora Wszechświata" to trudno jest zaprzeczyć,  że go 
nie było, czy też nie ma. Jeśli istnieją  bowiem niezwykle złożone  twory to niedorzeczne jest 
twierdzenie, że nie było "kogoś lub czegoś"  co owe byty wytworzyło. 
    Spór może więc istnieć jedynie odnośnie tego, czy ów "Konstruktor" ma świadomość  swojego 
istnienie, a więc "czy jest w jakimś sensie osobą”.  Poza tym należy się zastanowić czy "substancja, z 
której złożony jest świat", bądź  całość Wszechświata nie jest, aby istotą inteligentną obdarzoną 
świadomością, co oczywiście jest zapatrywaniem panteistycznym16. 
    Należy zdawać sobie jednak sprawę, że ludzie, w toczonych od wieku sporach, chcą rozstrzygnąć, 
czy Bóg jest  osobą  na którą można by spojrzeć tak jak na człowieka. Osoby wierzące mają przy tym  
na myśli najczęściej takiego  Boga osobowego, który wysłuchuje modlitwy i reaguje na nie. Poza tym 
łączą oni działanie nadrzędnego Bóstwa z procesem zapewnienia nieśmiertelności. 

                                                 
11 Barrow J.D,  Tipler F.J. The Anthropic Cosmological Principle,  Oxford, Oxford University Press, 1988, s 683 
12 Dembski W. , Colson Ch.: The Design Revolution - answering the toughest questions 

  about Intelligent Design. InterVarsity Press, Downers Grove,  2004, s 332 . 
13 Brodziak A. Theories attributing meaning to human life and promoting health, The Internet Journal of  
   World Health and Societal Politics™ ISSN: 1540-269X, 
   http://www.ispub.com/ostia/index.php?xmlFilePath=journals/ijwh/vol5n2/theory.xml  
14 Gardner J. N., Biocosm: the new scientific theory of evolution: intelligent life is the  architect  of the 
     universe,  Makawao, Maui, Inner Ocean Publishing Inc. distributed by Publishers Group West,  2003, s 317.   
15 Kaku M,  Parallel words - a journey through creation, higher dimensions, and the future  of the cosmos, 
      Doubleday, New York, 2004, s 407.  
16 Brodziak A., Kutnohorska J , Ziółko E.: Panspermia, panteizm, teoria inteligentnego projektu - dylematy  
     wykładowców i studentów. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2008, 62, 167 – 169.     
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    Jak się okazuje niedawne, racjonalne rozważania niektórych fizyków  wykazują,  iż zapewnienie 
nieśmiertelności jest możliwe17,18. Co więcej elastyczność racjonalnych spekulacji jest tak znaczna, iż 
możliwe jest też  uzasadnienie istnienia Boga osobowego o cechach zbieżnych z 
postulatami  głównych religii monoteistycznych14. Oczywiście dla "istoty o znacznej mocy 

sprawczej" zawsze jest możliwe utworzenie (lub doraźne wytwarzanie) podobnego do człowieka 

awatara 
19.    

   Sformułowanie takich pojęć  kosmologicznych  jak Wielki Wybuch, ciemna materia, energia próżni 
zmuszają do stwierdzenia,  że jakkolwiek idea panteizmu przewidująca odwieczne istnienie 
"substancji podstawowej" jest nadal przekonywująca, to jednak  spekulacje metafizyczne 
muszą  uwzględniać wyjaśnienia dramatycznych przemian owej struktury podstawowej 9  i uzasadnić 
sens pojawiania sie świadomości ludzkiej.  
 
                                                                               AB 
 
      4. Czy ludzkość jest sama w wszechświecie? 

 
Spektrum kreacji wspomagane przez ewolucję jest prawie nieskończone, zarówno w czasie jak i w 

przestrzeni. Zatem, taki pyłek kosmosu, jakim jest Ziemia nie jest uprzywilejowany by jedynie tu były 
istoty myślące. Jak można powiedzieć metaforycznie w całym kosmosie jest myślenie twórcze, ze 
swymi centrami i obrzeżami20. Jeśli zaś popatrzymy na historie Ziemi to mamy doniesienia o różnych 
starożytnych cywilizacjach, Atlantyda, Lemuria, nie wspominając już Egiptu, czy Sumeru21 w pisanej 
historii cywilizacji Ziemi. Nikt nie potrafi jednak wytłumaczyć skąd się wzięły te cywilizacje, mające 
pismo, prawo, kalendarz, a nawet współczesne pojecie o budowie układu słonecznego. Jeśli zaś 
popatrzymy na antropologię rasy ludzkiej to naliczymy 22 rasy22, nikt zaś nie potrafi racjonalnie 
wytłumaczyć skąd się wzięło to zróżnicowanie. Choćby z tych powodów trzeba przyjąć, że nie 
jesteśmy sami w świecie, co więcej, byliśmy jak widać przedmiotem eksploracji i manipulacji różnych 
cywilizacji kosmicznych, przyjaznych i nieprzyjaznych [Salla 04,p169]. 

 
CC 

 
     Warunki do zaistnienia życia i pojawienie się  istot  inteligentnych zachodzą  nie tylko na naszej 
planecie, ale także zapewne na miliardach innych planet podobnych do naszej Ziemi. 
       Paradoks Fermiego

13 , tzn. okoliczność iż, nie nawiązaliśmy kontaktu z innymi inteligentnymi 
istotami,  jest w zasadzie zrozumiała,  jeśli  uznać teorię Wielkiego Wybuchu. Jeśli rozwój naszej, 
obecnej  wersji  Wszechświata został  zapoczątkowany  właśnie wtedy,   to wszystkie powstałe 
cywilizacje są mniej więcej na  tym samym  etapie  rozwoju. Oznacza to, iż - podobnie jak my- nie 
rozwinęły one  jeszcze efektywnych sposobów porozumiewania się na dalekie, międzygwiezdne, 
międzygalaktyczne odległości.  
     Możemy się  jednak, w takim razie spodziewać  w niedługim czasie nawiązania kontaktu,  a nawet 
wizyt innych  istot inteligentnych.  
     Jeśli uwzględnić, że rozwój  pewnej cywilizacji,  mimo że zapoczątkowany  równocześnie przed  
około  13 miliardami lat temu mógł lokalnie wyprzedzić nasze tempo poznawania nowych technologii 

                                                 
17 Tipler F.J.:  The Physics of Immortality - Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead,  
    New York: Anchor Books - Doubleday, 1994, s 519.   
18 Brodziak A.: Jesteś nieśmiertelny - teza i zapis dyskusji o wnioskach  fizyków, biologów  i lekarzy 
    wynikających z Zasady Antropicznej. Zakład Poligraficzny, Bytom, ul. Wolności 37 (obecnie ul. 
     Piłsudzkiego) , listopad 1990, s 56 . 
19 Tipler F.J.:  The physics of christianity. Doubleday, New York, 2007, s 319. 
20 Patrz np. Salla M. E., Exopolitics - political implication of the Extraterrestrial Presence, Dandelion Books Publ. 
Tempe, Arizona, USA, 2004, p302. 
21 Patrz np. Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Sumer . 
22 Collier A., An Andromedan Perspective on Galactic History, part I , Exopolitics Journal, 2:2 (July 2007),  
   pp113-126; part II, 2:3 (January 2008) pp223-235, http://www.exopoliticsjournal.com/  . 
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o kilka  tysięcy lat, to możliwe jest, że na przestrzeni ostatnich kilku tysięcy lat sąsiadujący z nami 
"obcy" składali  nam jednak już wizyty 
    Odpowiadając wyczerpująco na pytanie "Czy jesteśmy sami w Wszechświecie?" należy  
uwzględnić  także sposób wyłonienia się obecnego Wszechświata. Obcujemy bowiem także  z innymi, 
nie naszymi  lecz nadrzędnymi  inteligencjami

14, jakie zapewne powstają na bazie umysłów 
żyjących ludzi (rozumne "nadistoty")23  oraz  z wpływami inteligencji,  która uformowała obecną 
wersję Wszechświata.  Sposoby transferu informacji przez owe inteligencje nadrzędne mogą być 
widoczne, ale postrzegane  jako procesy inne niż "przekaz informacji".  Zachodzi pytanie, czy 
inkarnacje takich osobowości  jak  Kepler, Gauss, Euler, Einstein, Mozart nie są aby transferem 
informacji dokonywanym przez inteligencję nadrzędną, kierującą rozwojem ludzkości. Tego typu 
transfery nie podlegają ograniczeniom rozprzestrzeniania się informacji z szybkościami 
charakterystycznymi dla pola elektromagnetycznego. 
 
                                                                                  AB   

5.Kto (co) rządzi światem, Ziemią? 

W sensie dosłownym, jak my to rozumiemy, to nikt nie zarządza. Na każdym jednak poziomie 
istnienia (np. w galaktyce) jest grupa inteligencji twórczych monitorująca i stymulująca proces 
rozwoju24. A na Ziemi na pierwszy rzut oka można powiedzieć rządzą ludzie, chciwi, zachłanni, i 
niecofający się przed niczym, np. jeszcze jedną wojną w imię demokracji (patrz Afganistan), aby 
dobrze zarobić25. Zgrupowani są oni w kompleksie militarno gospodarczym mocarstw i wsparci przez 
tajne służby26 (naprawdę tajne, o których nikt nie wie). A kto nimi steruje? Są podejrzenia ingerencji 
obcych cywilizacji, celem zawładnięcia bogactwami Ziemi. Ale sam fakt istnienia obcych (UFO) na 
Ziemi jest konsekwentnie i wielopłaszczyznowo zaprzeczalny przez wszystkie rządy. 

 
CC 

 
Rządzić światem, rządzić kontynentalnym Imperium, federacją, państwem, korporacją - cóż to 

oznacza? Czy rządzą ci, którzy są bogaczami
27? Nie, mogą dbać jedynie o to aby kapitał swój trafnie 

zainwestować. Czy rządzi armia? Nie, bo owszem można dokonywać podbojów jak Napoleon lub 
podbić jakiś kraj, jak np. Wietnam, Irak czy Afganistan, ale trudno jest potem nim zarządzać. Czy 
służby specjalne, tajna policja są w stanie zapewnić długotrwałe władanie? Nie, o czym świadczy 
historia ZSRR,  a potem wydarzenia w Polsce. Może więc koncentracja władzy? Kontrola nad armią, 
tajną  policją i  finansami powinna umożliwiać długotrwałe rządy. Historia III Rzeszy, historia 
Związku Radzieckiego zaprzecza temu28. Czasami taka koncentracja władzy (np. w Korei Północnej, 

Libii, Egipcie) zapewnia dyktatorowi długie sprawowanie władzy, lecz kraje taki tkwią w stagnacji 
ekonomicznej i kulturowej.    
     A rządy dusz? Po to aby wygłaszać kazania w tysiącach kościołów niezbędna jest osłona  
(aprobata) ze strony państwa. Zastosował to Konstantyn Wielki ustanawiając chrześcijaństwo religią 
państwową Cesarstwa Rzymskiego. Natomiast z pazerności oficjalnych mediów (drugi kandydat do 

rządu dusz) na "wszelakie tragedie" i  chęć straszenia  śmieją się  już wszyscy.   
     Zachodzi więc paradoks. Aby zarządzać wielkim tworem państwowym trzeba umieć przekazać 
możliwie dużo władzy "w dół".  

                                                 
23 Świadomość społecz. http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiadomo%C5%9B%C4%87_spo%C5%82eczna   
24Sarah, Wywiady z Dezerterem z ACIO, Internet, http://wingmakers.kabanet.waw.pl . 
25 Kołodko G., Meandry Globalizacji, w tomie: Ku Przyszłości, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 
    Warszawa 2008, s301-313. 
26 Warto skonsultować b. rzeczową książkę; Rothkopf D., Superklasa, kto rządzi światem?, Pruszyński i Ska, Warszawa 
2009,s432. 
27 Giddens A.,  Socjologia, PWN, Warszawa, 2007, s 766 . 
28 Gombrich E.H., Krótka historia świata dla młodszych i starszych, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2008, s 352.        
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     Współcześnie świat,  mimo tzw. globalizacji (korporacje, organizacje międzynarodowe)  na 
szczęście jest wielobiegunowy, a ONZ nie jest ośrodkiem  globalnego sprawowania władzy.  
      Rządy nad pewną społecznością  są wtedy trwałe i korzystne  jeśli  ośrodek władzy jest  
akceptowany,  a osoby rządzące  posiadły  zdolność trafnego przewidywania przyszłości, 
wzbudzania entuzjazmu  i wprzęgania obywateli  do niezbędnych  procesów rozwojowych. 

AB   

Przede wszystkim ci, którzy całe życie walczą o władzę mając do tego odpowiednie 
predyspozycje. Wobec istnienia nacisków mas społecznych na władzę sprawowaną nad nimi i na 
stanowienie prawa, nie jeden, a dwa typy przywódców mają największe szanse na wygrywanie walki 
o władzę. Typ pierwszy, reprezentujący silne oznaki Kategorii 8; dążenie do panowania, przemocy, 
wojen, dochodzi często do władzy w krajach, gdzie prawo nie jest mocno utwierdzone i łatwo je 
obalić. Typ drugi, gdzie mamy silne oznaki Kategorii 7, reprezentującej grę aktorską, oszustwo, 
przypodobywanie się publiczności, ale też domieszkę Kategorii ósmej związanej z władzą. Dochodzi 
on do władzy w społeczeństwach mających coś wspólnego z podejściem demokratycznym.  

Szczególnie silne preferencje na skutek uwydatnienia odpowiednich Kategorii mamy w 
przypadku przesunięcia osobniczego zegara rozwojowego tak, że w dzieciństwie zamiast empatycznej 
Kategorii 4 o psychice decyduje Kategoria 8 lub 7. Wtedy z punktu widzenia psychopatologii

29 mamy 
tu do czynienia odpowiednio, bądź z zaburzeniem psychopatycznym, jak w przypadku Iwana 
Groźnego lub Fiedela Castro, bądź z zaburzeniem ‘borderline’ (zaburzenie z pogranicza), jak w 
przypadku Stalina i George W. Busch’a, [jak wyżej rozdz. 13]. Dotyczy to również wielu innych 
władców Europy i Świata. W pierwszym przypadku mamy w efekcie brutalne parcie do władzy, w 
drugim przypadku to parcie zabarwione jest silnie grą aktorską.  
    Można z tego wyciągnąć wniosek, że największe szanse na władzę (ogólnie mówiąc) mają 
psychopaci - którzy do trzymania władzy są wręcz stworzeni, jednak do niczego innego. Kierują się 
przy tym panującymi nad nimi emocjami, które w sposób ewidentny decydują o ich czynach. 
Uzyskują oni władzę dla władzy, a nie dla realizacji jakiś wyższych celów. Także w dążeniach 
globalistycznych na świecie również możemy spodziewać się uzyskiwania władzy dla władzy. Nawet 
można przypuszczać więcej, jeżeli Kategorie są tak uniwersalne jak się wydaje, dążenie do władzy dla 
władzy znajdziemy wśród "obcych -ET” zamieszkujących inne układy planetarne i tych, którzy z woli 
własnego poczucia mocy pełnić będą tymczasowo obowiązki boga w jakiś obszarach przestrzeni 
kosmicznej. 
 

DW 

Ty rządzisz swoim światem! Nie ma innego władcy tego, co doświadczasz. Stajesz się tym, co 
myślisz30. Twój świat jest kalejdoskopem Twego wnętrza. Przejawia Twoje skryte intencje, 
pragnienia, wyobrażenia, uczucia i myśli. Jednak są przedstawione w krzywym zwierciadle Twoich 
czynów z przeszłości (wpływ karmy). Zgodnie z naukami  Buddy swoją przeszłość możesz rozpoznać 
po skutkach w teraźniejszości, a przyszłość wynika z teraźniejszych działań. Tak działa kosmiczne 
prawo karmy doskonałej sprawiedliwości. "Kosmiczne”, bo żadna istota (materialna czy 

niematerialna) we wszechświecie go nie uniknie31. To, że doświadczamy świata zrujnowanego 
ekologicznie, agresywnego, o skrytych władcach o niecnych intencjach, to, że czujemy się zniewoleni 
i pozbawieni nadziei wynika z nałożenia się negatywnych karm indywidualnych w zbiorową falę 

                                                 
29Wojtkowiak D., Psychopatologia według kategorii uniwersalnych, (rozdz. 8 i 11), Internet, http://nowe-horyzonty.net/pl/ 

30 Patrz np.; http://www.sathyasai.org.pl/dyskursy.php?tekst=t2.7.98  

31 Patrz np.; - http://himalaya-wiki.org/index.php/Karma , http://pl.wikipedia.org/wiki/Karma  
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karmy. Więc uzdrowienie świata leży na prawdę w naszych rękach, w naszych dobrych czynach, 
czystych myślach i pięknych uczuciach. Tych małych, codziennych, które są domeną każdego i tych 
wielkich, które zmieniają świat. Ale te "wielkie" będą skuteczne dopiero jak zmienimy wszyscy 
własne codzienne życie, tak by znieść negatywną falę karmy.  

MK 

 

6. Skąd się wziął człowiek na Ziemi, od małpy? 

Tak, jest taka teoria Darwinistów, nawet wsparta wykopaliskami szczątków ogniw pośrednich, ale 
nie wytrzymuje to konfrontacji z innymi dowodami i przesłankami, choćby wspomnianymi wyżej. 
Natomiast gliniane tabliczki Sumeru odczytane inaczej niż zaleca ortodoksyjna archeologia, pokazują 
bogów i ludzi i opowiadają o manipulacji genetycznej małp dla pozyskania inteligentnej siły roboczej 
– ludzi (Z. Sitchin

32). Może to być właśnie jedna z linii rozwoju ludzi, ale na pewno nie jedyna, jeśli 
popatrzeć na białych (np. rasę nordycką), chińczyków i murzynów. 

 
 CC 

      
 

Człowiek nowoczesny (Homo sapiens sapiens), m. inn. tzw. "człowiek z Cro - Magnon"  pojawił 
się około 50 000 lat temu. Pojawił się sie jak grom z jasnego nieba. Potrafił mówić, tworzył  piękne 
artystyczne działa, myślał o zaświatach. Neandertalczyk nie był naszym przodkiem. Nie potrafimy 
powiązać  też  nas  z istotami, które  wydawałoby się były naszymi przodkami (Australopitekus, Homo 

erectus) i wcześniejszym wspólnym przodkiem małp i istot człekopodobnych, żyjącym  wg 
paleontologów i antropologów w środkowej Afryce33.   Autorzy wielu książek i witryn Internetowych 
postulują, że człowieka "kreował" wtedy Bóg34. Inni sądzą,  że jest to wynik manipulacji 
genetycznych wykonanych na małpoludach przez przybyszy z kosmosu25.  
     Osobiście wierzę, że nagłe pojawienie się kilkudziesięciu zmian organizmu (zmasowane mutacje 

na wskutek długich insercji polinukleotydów DNA do genomu) zostało wysterowane przez zmieniającą 
się krzywiznę  ekspandującej czasoprzestrzeni, bądź  inny mechanizm, realizujący "program  rozwoju 
Wszechświata",  na wzór  programu rozwoju zarodka ludzkiego. Ów program w  zarysach został 
obmyślony przez  "konstruktora  obecnej wersji Wszechświata". Przemiany organizmów żywych 
zachodzą na wskutek odpowiednich "podstawień" (insercji długich polinukleotydów DNA) do 
genomów organizmów żywych wyznaczanych przez rodzaj gramatyki, metajęzyka. Rezerwuarem tych 
polinukleotydów są koralowce i  wirusy35, 36.    

 AB   
 

7. Czym jest zatem człowiek? 

Samoświadomą istotą złożona z kilku współzależnych ciał o różnej gęstości materii37, które 
stopniowo się rozwijają; ciało fizyczne, ciało emocjonalne, ciało mentalne, dusza. Najwcześniej 

                                                 
32 Sitchin Z, Dwunasta Planeta (tłum. z angielskiego), Wyd. Prokop, Warszawa 1996, s 397. 
33 Stringer Ch.., McKie R.. Afrykański exodus - pochodzenie człowieka współczesnego, Prószyński i S-ka,  
   Warszawa, 1999, s 328, patrz także http://portalwiedzy.onet.pl/12694,105,11,1,1,biblioteka.html.  
34 Deem R. Origin of Mankind and the Races, http://www.godandscience.org/evolution/originman.html.   
35  Viruses and Other Gene Transfer Mechanisms   http://panspermia.org/virus.htm#whatsnew.   
36 Pennisi E. News of the Week. GENOMICS: Sea Anemone Provides a New View of Animal Evolution 
     http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/317/5834/27 .  
37 Witkowski W., Tworzenie rzeczywistości – praktyczny podręcznik obsługi człowieka, Wyd. Progress, 
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rozwija się ciało fizyczne i w wieku 12-14 lat (zależnie od rasy i płci) jest już w pełni ukształtowane 
dojrzewając w następnych latach, a potem podlega stopniowemu starzeniu. Inne ciała są od początku 
w stanie zarodkowym i wyłaniają się stopniowo i w wieku 28-30lat mamy już czasami w pełni 
dojrzałego człowieka, aczkolwiek jest wielu ludzi jedynie dorosłych, bo ciągle są dużymi chłopcami 
czy dziewczynkami. Dojrzewanie przychodzi właśnie z inkarnacji na inkarnację38. 

 
     CC 

 
 

       Jeśli spojrzeć na sylwetkę pewnej osoby to postrzegamy postać o wzroście ok. 175 cm, ważącą  
ok. 75 kg. Ciało człowieka składa się głownie z wody oraz cząsteczek chemicznych  
zbudowanych głównie na bazie atomów węgla, azotu, tlenu i wodoru. 
      Dla większości z nas jest już chyba jednak, współcześnie oczywiste, że  istota pewnego organizmu 
polega na istnieniu pewnego przepisu określającego ten organizm i realizacji tego przepisu, 
natomiast składniki budulcowe, w postaci cząsteczek wody i związków węgla oraz azotu są brane z 
otoczenia, gdzie zawsze istnieją, układane dzięki owemu przepisowi we właściwym porządku i 
układzie przestrzennym. To, że nasze ciało ma określony kształt i funkcje nie leży w charakterze 
owych cząsteczek wody czy też dwutlenku węgla, lecz w charakterze owego złożonego przepisu, 
który sprawił, że cząsteczki te były zasysane, przepompowywane i ułożyły się na kształt "pewnej 
pięknej kobiety".  
    Istota organizmu człowieka jest więc określona przez jego genom, program genetyczny, którego 
pochodzenie trzeba wywodzić z trwających od około 4 miliardów lat przemian "splotu wszelakich 
genomów istot żywych"13. Człowiek to jednak coś więcej niż jego ciało. W układach pamięciowych 
jego mózgu drzemią informacje odziedziczone po przodkach (które C.G. Jung nazywał archetypami 
39) oraz dane spamiętane w trakcie jego życia. Łącznie z jego procedurami możliwych, po części 
wyuczonych działań można to nazwać jego  psychiką.  Czy to wszystko?  Proste przypomnienia, iż 
człowiek, żyjąc zostawia ślad w czasoprzestrzeni, oraz przypomnienie rozważań  nad istotą tego co 
byłoby przekazywane w procesie reinkarnacji  lub inkarnacji  nakłania także racjonalnie myślących 
przyrodników,  aby  uznać że użyteczne są  jeszcze ponadto pojęcia ducha człowieka

15, bądź duszy 

człowieka, a więc elementów składowych pewnej osoby, które nie są  tożsame  z  jego psychiką.    
 
                                                                                AB 
 

8. Co z religiami, które wymyśla człowiek? 
 
Człowiek zawsze tęsknił do wiedzy poza fizycznej, do metafizyki. Na przestrzeni dziejów zjawiali 

się na Ziemi ludzie bardziej zaawansowani, mający wgląd w świat ponadmaterialny40 i na tej 
podstawie budowali swoje pojęcie o porządku świata fizycznego i nie fizycznego i nauczali tego 
wybranych, nie zawsze godnych jak się okazuje. Po ich śmierci zajęli się tymi ideami ludzie mniej 
zaawansowani, robiąc z tego metafizycznego wglądu religię służąca do panowania nad swymi 
zwolennikami, najczęściej metoda strachu, bądź bardziej wyrafinowanymi technikami jak poczucie 

winy (grzech). 
 

      CC 
 
 

                                                                                                                                                                      
    Sokołów Podlaski, 2008,s273. 
38 Hawkins D. R., MD,PhD, Power vs Force – The Hidden Determinants of Human Behavior, 
    Hay House Inc., London 2002,p337.  
39 Jung C.G. Archetypy i symbole. Czytelnik, Warszawa, 1981, s 529. 
40 Freke T.,Gandy P., Mistycyzm a religie świata, Wyd. Philips Wilson, Warszawa, 2002,s158. 
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     Człowiek, w pełni władz umysłowych nie tyle,  że  wymyśla religie ile podświadomie, symuluje 
rzeczywistość  dalekosiężnie i dalekowzrocznie. Mózg człowieka realizuje nie tylko percepcje 
wzrokowe, słuchowe, węchowe, czuciowe, ale także stale odnotowuje położenie ciała w przestrzeni  
oraz posiada orientację  w czasie i  procesach periodycznych. Co więcej, mózg człowieka owe 
percepcje i wyobrażenia o świecie realizuje uwzględniając istniejącą łączność człowieka z całością 
Wszechświata i źródłem swego pochodzenia. Za doznawanie owej  łączności i transcendencji  
odpowiedzialne są  określone obszary mózgu, zwane ostatnio przez niektórych neurofizjologów 
"modułem religijności"

41. U niektórych osób,  owe obszary mózgu są niewątpliwie niezwykle 
aktywne42. Osoby te są zdolne do głębokich, emocjonalnych doznań religijnych. Jak mawiał Carl 
Gustave Jung inni nie mają takiego "talentu" i łakną racjonalnych wyjaśnień 43.  
     Religie ustanawiają osoby charyzmatyczne. Na naszej planecie współistnieje kilka potężnych 
ruchów religijnych o daleko różniących się założeniach doktrynalnych. Zamiast  wskazywania religii 
"najbardziej prawdziwej", możemy uznać, że zapewne owe różne  tezy teologiczne koncentrują się na 
odmiennych, niewykluczających się aspektach  metafizycznych. Wydaje się, iż takie rozumienie 
naturalnego  pochodzenia i znaczenia odmiennych religii powinno prowadzić do tolerancyjności i 
spokojnej wymiany poglądów.  
Wprzęganie jakiejś religii do roli ideologii,  podbudowującej walkę jakiegoś narodu lub  grupy 
etnicznej jest przeżytkiem.           

 
AB  

9. Co po śmierci, czy żyjemy tylko raz? 

Tak, jesteśmy na Ziemi (i nie tylko) wiele razy, za każdym razem awansując nieco w zakresie 
odpowiedzialności za siebie i innych. Istnieje wiele możliwości wglądu w swe inkarnacje, np. metoda 

autohipnozy, ale najlepiej wpierw poczytać kilka książek na ten temat. Można rozpocząć od klasyki 
dr R Moody44, a np. zakończyć na najbardziej zaawansowanych badaniach dr M Newton’a45. Po 
drodze można zahaczyć nawet o autorów zorientowanych wyznaniowo np. S Browne46, czy też do 
klasyki podróży poza ciałem R A Monroe47. 

 
CC 

 
     Gdy rozważamy możliwość  ponownego życia, musimy jednocześnie powiedzieć na ile 
chcielibyśmy być podobni  w owym następnym wcieleniu do naszej obecnej postaci i  jaki element 
naszej osoby  miałby być odtworzony.  O dziwo w pewnym sensie teraz właśnie niejako 

"zmartwychwstajemy
15”. Zgodzimy się  z tą tezą,  jeśli uznamy, że najważniejsze jest  odtworzenie 

w nas istoty człowieka. Trzeba sobie bowiem uprzytomnić, że  skoro musi istnieć coś zamiast nic,  
skoro był Wielki Wybuch, co przemawia za tym, że Wszechświat  cyklicznie się odradza,  to wynika z 
tego, iż  zachodzi na naszych oczach "zmasowana reinkarnacja". Pojawiamy się  bowiem  tutaj na 
Ziemi na wzór istot,  które już kiedyś zapewne żyły w bardzo podobnym Wszechświecie  "n -1" 
generacji 7. Co więcej, żyjąc teraz wytwarzamy "ślad po naszym życiu", który zostanie zapamiętany 
wewnątrz ekspandującej czasoprzestrzeni("past light cone"). Ślad ten będzie mógł być wykorzystany 
dla wyznaczenia budowy istot jakie będą żyły w trakcie cyklu "n + 1". Kosmolodzy rozpatrujący tylko 
jeden cykl rozwoju Wszechświata i przewidujący przyszłe "zwijanie się" czasoprzestrzeni

14 

                                                 
41 Giordano J, Engebretson J.: Neural and cognitive basis of spiritual experience: biopsychosocial and ethical  
     implications for clinical medicine.  Explore (NY). 2006, 2(3):216-25.    
42  Devinsky O, Lai G..: Spirituality and religion in epilepsy. Epilepsy Behav. 2008,  12(4):636-43.   
43 Jung C.J. Rebis czyli kamień filozofów, PWN, Warszawa, 1989 s 632 . 
44 Moody R., Życie przed Życiem, Wyd. Limbus, Bydgoszcz 1993,s270. 
45 Newton M., Wędrówka Dusz – Studia życia między wcieleniami, Wyd. Cintamani, Warszawa 2003,s263. 
46 Browne S., Harrisom L., Życie po Drugiej Stronie, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2001,246. 
47 Monroe R. A., Podróże poza Ciałem, Wyd. Limbus, Bydgoszcz 1994,s368. 
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(zapadanie się, kolaps, big crunch) przewidują raczej odtworzenie, w odległej przeszłości, u końca 
czasów, istot żyjących wcześniej na tzw. II poziomie implementacji

14 (na wzór rzeczywistości 

wirtualnej, tak jak owe dinozaury Spielberga). Zakłada się wtedy inny rodzaj istnienia, inną formę 
odtworzonego ciała, dość  podobnie zresztą do przewidywań formułowanych przez teologów 
chrześcijańskich. O dziwo, da się także precyzyjnie wysłowić [Wader,s142], jaki rodzajem wysoko - 
zaawansowanej technologii umożliwiałby rozwiniętej cywilizacji realizowanie reinkarnacji, bądź 
inkarnacji osobniczej

48, takiej, o której wspominają dalekowschodnie doktryny metafizyczne. 
                                                                             AB   
 

10.  Czy istnieje dobro i zło, moralność? 

Tak istnieją takie kategorie zachowań, lecz nie maja one charakteru absolutnego. Są lokalnie 

definiowane przez grupę ludzi, społeczność, naród, itp. Bardzo łatwo spostrzec, że to, co dla nas jest 
dobre, dla innych może być podejrzane albo z gruntu złe (np. wielożeństwo u Arabów). Moralność, 
etyka postępowania są już wytworem bardziej zaawansowanych społeczeństw, lecz tez nie mają 
charakteru absolutnego49. Definiowane są one na ogół w interesie grupy, dla zachowania jej spoistości 
i możliwości rozwoju. Są też bardzo ogólne kody postępowania jak np. istota przysięgi Hipokratesa 
(lekarze), „po pierwsze nie szkodzić”, czy daleko szersze pojęcie humanizmu. Ale czemu to 
ograniczać do ludzi? Każdy musi zdecydować sam za siebie, chyba że jeszcze nie dojrzał i woli by to 
za niego zrobiono i mu przykazano ! 

 
       CC 

 
 

     Istnieje dobro i zło na świecie. Da się powiedzieć co to jest moralność. Organizm każdego  
człowieka  musi być  przygotowany do reakcji obronnej na wypadek ataku. Obrona to czasami 
ucieczka, ale też i możność odwetu, zaatakowania. Mamy więc w sobie zakodowane obwody 
neuronalne odruchów i działań obronnych, mamy  zapamiętane sposoby podjęcia walki i czasami 
agresji. Niestety niektórzy ludzie,  uruchamiają takie zachowanie,  nie z  powodu konieczności obrony 
własnej, lecz  .. hm.. czasami dla perwersyjnej przyjemności pastwienia się nad kimś innym. Około 
połowa respondentów odpowiednich, anonimowych ankiet stwierdza, że lubi oglądać filmy 
eksponujące sceny okrutne, sceny sadystyczne. 
         Niestety trzeba sobie uświadamiać, że każdemu dyktatorowi, utrzymującemu się przy władzy 
przez zastraszanie narodu łatwo jest znaleźć oprawców torturujących więźniów. Jest znane, że ci 
którzy torturują, czynią  dla "pewnego rodzaju perwersyjnej przyjemności". Niestety  miniony wiek 
XX -  na tle całych dziejów świata - był  stuleciem najbardziej zmasowanego bestialstwa50 
(ludobójstwo Ormian w Turcji,  poczynania Niemiec  hitlerowskich, poczynania Stalina, Pol - Pota w 

Kambodży, ludobójstwa w Kongu, plemiona  Tutsi i  Hutu na terenie Rwandy, reżym Pinocheta,  tzw. 

czystki etniczne  na Bałkanach,  akty terroryzmu). Zwykłe, pospolite akty kryminalne odsłaniają także 
"pokłady zła"  naszej psychiki. Sądzę, iż ludzie czyniąc zło zdają sobie wtedy sprawę,  iż postępują 
wbrew tzw. "prawu naturalnemu"51 - w istnienie, którego wierzę -  co jest  sygnalizowane im jako tzw. 
wyrzuty sumienia52. Rozważania nad zasadnością i pochodzeniem owych "praw naturalnych"  to tzw. 

                                                 
48 Wader A.  Skąd przychodzimy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy - weź udział w tej konferencji, Bel  
   Studio,  Warszawa, 2008, s 169. 
49 Redfield J., Adrienne C., Niebiańska przepowiednia – praktyczny przewodnik, Wyd. Zysk i Ska, Poznań, 
    2005, s312. 
50  20th century http://en.wikipedia.org/wiki/20th_century . 
51 Natural law http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law . 
52 Conscience http://en.wikipedia.org/wiki/Conscience .  
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etyka53 - dziedzina filozofii, a zasady moralne54 to te koncepcje etyczne, które większość pewnej 
populacji uważa za właściwe.   
                                                                                    AB      

11.  Czy istnieje grzech, którym nas niektórzy straszą? 

Tak istnieje, jeśli w niego wierzymy i jest to potężne narzędzie kontroli zachowania przez 
indukowanie poczucia winy u swych zwolenników, wyznawców. Pojecie to zostało głęboko 
zakorzenione u wyznawców religii judeo-chrześcijańskich, a jest nieobecne w religiach dalekiego 
wschodu55 (np. Tao) i Polinezji56 (np. Huna). Co prawda te dwa wymienione prądy przekonań nie 
podpadają ściśle pod definicje religii (to raczej filozofia życia), bo nie definiują pojęcia boga. Są wg 
nich duchy wyższego rzędu niż człowiek, ale maja one (te duchy), co innego do ‘roboty’ niż zajmować 
się losem ludzi. 

 
                                                                           CC 
 
 

      Pojęcie grzechu jest bardzo specyficzną koncepcją w kręgu kultury judeo - chrześcijańskiej. 
Tutaj jest to prosta sprawa. Grzech wydarza się wtedy gdy ktoś rozminął 
się z którymś  z przykazań Dekalogu

57. Oczywiście ważna jest dyskusja nad zasadnością trzech 

pierwszych przykazań [Wader41,s120]. Precyzyjne ustosunkowanie się to niniejszego zagadnienia   
wymaga  także  odpowiedzi na ile można utożsamiać chrześcijańskiego Boga Ojca  z 
Starotestamentowym Jahwe, który podyktował Dekalog Mojżeszowi 58.  
     Pojęcie grzechu jest użyteczne z punktu widzenia ustaleń medycyny psychosomatycznej. Według 
moich obserwacji, jako lekarza - jeśli ktoś nie przez przypadek, lecz pod długich przemyśleniach, 
uczyni coś co jest sprzeczne z wyznawaną przez niego (na ogół podświadomie) wersją "prawa 
naturalnego" (co sygnalizuje mu jego sumienie) wtedy popełnia -  może nie tle grzech,  lecz coś co się 
"może się na nim zemścić". Drogą takiego wnioskowania dochodzimy do dalekowschodnich, bardzo 
przydatnych pojęć karmy59 i samsary. 
     Idea karmy (tzn. przekonanie - cytując -iż  "czyny tworzą przyszłe doświadczenia i przez to każdy 

jest odpowiedzialny za własne życie, cierpienie i szczęście jakie sprowadza na siebie i innych") może 
być rozważana przez pryzmat naszych interpretacji wydarzeń historycznych. Im bardziej wredny 
reżym totalitarny, tym trwa krócej (nazizm 1945 - 1933 = 12  lat, bolszewizm 1989 -  1917  =  72 lata, 

reżym Pol-Pota 1979 - 1974  = 6 lat ). 
    Tak więc, reasumując - nie należy się lękać popełniania grzechów, jeśli nie ma mamy odczucia 
"niestosowności działań" wbrew głęboko zakorzenionym własnym zasadom etycznym.        
 
                                                                                   AB  
 

12.  Jaka jest przyczyna zła na świecie, sam człowiek, duchy, obcy (ET)? 

Jak zwykle jest tu wiele odpowiedzi, a niektóre religie nawet znajdują winnych w świecie 
duchowym. Jednak jedynym winnym jest sam człowiek i to, co w nim tkwi, a jeszcze nie zdążył się z 
tego wyzwolić w kolejnych lekcjach inkarnacji. Wg buddyzmu przyczyną zła na świecie są trzy 

                                                 
53 Ethics http://en.wikipedia.org/wiki/Ethics.  
54 Morality http://en.wikipedia.org/wiki/Morality  
55 Cleary T., Istota Tao, Wyd. REBIS, Poznań 2000,s187. 
56 Kahili King S., Bądź mistrzem Ukrytego Ja – Nauka Huny, Wyd. KOS. Katowice 2003,s219. 
57 Ten Commandments; http://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Commandments.  
58 Bloom H. Jesus and Yahweh: The Names Divine. Penguin Group. 2007, s 238. 
59 Karma; http://pl.wikipedia.org/wiki/Karma . 
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trucizny umysłu; ignorancja pożądanie, nienawiść60. Do tego ignorancja ma trzy wymiary; osobisty, 
grupowy (np. narodowy) i kulturowy (np. sex tabu kultury zachodniej). W dobie globalizacji, 
gospodarki, kultury, warto o tym pomyśleć i wyzwolić się z myślenia plemiennego; ‘my dobrzy - oni 

źli’. Wreszcie, są również teorie, że na Ziemi są obce cywilizacje (ET-extra terrestrials) karmiące się 
naszymi uczuciami, zwłaszcza nienawiścią i podniecając ją, (np. na bliskim wschodzie), gotują strawę 
dla siebie [Salla 2004]. Ale w ten sposób deprecjonuje to rodzaj ludzki odbierając mu moc sprawczą 
nad sobą. 
 

CC 
 
 

    W trakcie akademickich dysput seminaryjnych  na  pytanie "Skąd się bierze zło na tym świecie?" 
wymieniane jest  często wyjaśnienie religijne judeo - chrześcijańskie. Źródłem zła jest tu szatan, 

zbuntowany anioł, który wskazuje złą drogę, wiedzie człowieka na manowce i omamia go chęcią  
możliwością  osiągania przyjemności po najmniejszej linii oporu. Bóg nie reaguje na zło wyrządzane 
przez ludzi bo jest konsekwentny, jako że dał im wolna wolę. 
   Znane eksperymenty i teorie psychologiczne Ph. Zimbardo 61 i S. Milgrama 62 uwypuklają podatność 
ludzi na przyjmowanie postawy wrednej pod wpływem autorytetów 
i przykłady oferowane  przez grupę  społeczną,  która stosuje zastraszanie i oferuje nagrody.  
     Neurofizjolodzy i genetycy nadal toczą  spory  czy przejawy agresji, brutalne zachowania są 
uwarunkowane genetycznie, czy raczej   przez wzorce  wychowania63, 64.  
     Nie sposób jest całkowicie  zapobiec  sporadycznemu  występowaniu czynów kryminalnych, bądź 
przejawów zła, powodowanych przez osoby psychopatyczne lub chore psychicznie. Można by 
zapobiec większości złych uczynków gdyby nikt nie zapominał o zasadzie "nie czyń drugiemu co 
tobie nie miło 65 (golden rule). Postulat taki jest jednak równoważny z oczekiwaniem od wszystkich 
sprawnego, logicznego myślenia i postawy "sprawiedliwej" (oczekiwaniem wysokich standardów 

osobowych). Warto się także  zastanowić dlaczego  czasami większość społeczeństwa w sposób 
demokratyczny wybiera na swojego przywódcę złoczyńcę, dlaczego dość często naród nie potrafi 
wyzwolić się  z atmosfery zastraszenia. Jestem przekonany, że trafnie ujął to Pankraj Mishra 66 w 
artykule pt. "Banalność demokracji - zmowa obojętnych " w którym  uzmysławia on jedną z 
zasadniczych przyczyn  zła, jaka jest syndrom: {Płytkość, bezmyślność, bierność}. Przyzwolenie na 
zło na dużą skalę rozwija się więc niepostrzeżenie. Warto jednak uświadamiać sobie,  że mechanizmy 
te możemy obserwować dzień w dzień, zawsze wtedy gdy widzimy przejawy braku odwagi cywilnej 
lub hipokryzji. 
                                                                                 AB  

 

13.  Co będzie, jeżeli ludzie dalej będą się mnożyć ? 

                                                 
60 Dalaj Lama , Sztuka Szczęścia, Wyd. Rebis, Poznań, 2001,s120. 
61 Zimbardo Ph. Efekt Lucyfera - dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? PWN, Warszawa, 2008, s 486 . 
62 Eksperyment Miligrama; http://pl.wikipedia.org/wiki/Eksperyment_Milgrama . 
63  Wasserman D, Wachbrroit R.: Genetics and Criminal Behavior. Cambridge, Cambridge 
     University Press, 2001, s 335. 
64 Siódmy krąg piekła - Techniki podglądania mózgu pozwoliły zajrzeć w neurony przestępców - nie sprawdza 
    się teoria o mordercach z urodzenia. Agresja jest cechą nabytą,  ale ma moc zmieniania genów. 
   http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/nauka/siodmy-krag-piekla,16562,1   . 
65  Ethic of reciprocity  http://en.wikipedia.org/wiki/Ethic_of_reciprocity .  
66 Pankaj Mishra. Banalność demokracji - Zmowa obojętnych -  Tyrani nie mają monopolu na zło. Ileż wojen, 
    niegodziwości i zbrodni sprowadziliśmy na ten świat, wrzucając głos do urny. Tygodnik Forum nr 10/2009,  
    przedruk z The Guardian. 
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      Pytanie to światowo myślący ludzie zadali sobie już w latach sześćdziesiątych poprzedniego 
stulecia, a skupieni byli wtedy w tzw. Klubie Rzymskim

67. Korzystając z pierwszych możliwości 
globalnych symulacji68: liczby ludności, zanieczyszczenia, zasobów surowców i dostępnej energii 
pokazali, ze istnieją granice wzrostu ludzi na Ziemi. W owych czasach było to prawie nie do 
uwierzenia, ale kolejne symulacje i raporty Klubu69 pokazały już w roku 1992, że ludzkość 
przekroczyła granice zrównoważonego rozwoju planety. Pierwszym znakiem będą coraz większe 
braki żywności, potem zasobów surowcowych, na czele z ropą jako źródłem energii. Dostęp do tych 
zasobów będą miały tylko bogate kraje świata, bądź mądre, które przestawiły się na energie 
odnawialne. W efekcie spadnie globalna produkcja przemysłowa, a zanieczyszczenie planety będzie 
dalej wzrastać, aż liczba ludności nie ustabilizuje się na niższym poziomie niż obecnie. Ostatni 
update70 Klubu Rzymskiego z użyciem najnowszego oprogramowania World3, zmienia niewiele w 
tym względzie.  

 
CC 

 
 
Dopiero niedawno wyszło na jaw,  że w tzw. społeczeństwach post - industrialnych 

(np. większość  krajów  europejskich) nadmierny przyrost naturalny nie jest juz problemem. 
Odwrotnie, większość tych krajów wyludnia się w szybkim tempie (Rosja, Łotwa, Węgry, Włochy i 

niestety także Polska). Zauważono, iż w społeczeństwach, w których kobiety kształcą się i podejmują 
na równi z mężczyznami przeróżne wyzwania społeczne i zawodowe - na jedną kobietę - przypada co 
najwyżej dwoje dzieci71. Jest więc prosty sposób na problem przeludnienia. Tym nie mniej  aktualne 
tempo przyrostu w Indiach, Chinach  i krajach Islamskich jest jeszcze  tak znaczne, że dalszy przyrost 
ludności świata jest  na razie nieuchronny72. W końcu będzie on wyhamowany, jakkolwiek jest smutne 
to,  iż czynnikami regulującymi będą nasilający się kryzys żywnościowy (zmasowany głód) i 
energetyczny73.  
Impet przyrostu naturalnego w  krajach Arabskich  oraz Indiach i Chinach utrwali inne  niż  nam się 
wydawało wcześniej  proporcje liczebności ludności i tym samym znaczenie   rasy białej.  
Ustabilizowanie ludności planety na poziomie ok. 9 miliardów, będzie jednak czynnikiem 
skłaniającym poszukiwanie nowych źródeł energii i dalszego postępu  technologicznego.  
                                                                      
                                                                            AB   
 

"Co by było gdyby mrówki się rozmnażały jak "mrówki"? Przyszły by mrówkojady!" 
My mamy to samo, ale po człowieczemu. Jednak jest to wciąż, moim zdaniem, działanie praw natury. 
Dotyka nas, jako ludzkość, podwójna katastrofa: 1) to przeludnienie, co skutkuje konfliktami o 
kurczące się zasoby, zatrucie środowiska, konflikty skupionych różnych kultur w molochach 
miejskich, czyli kurcząca się przestrzeń życiowa, oraz degradacja wartości ogólnoludzkich z powodu 
nadmiaru "młodocianych" dusz, które muszą doświadczyć wszystkiego poczynając od emocji 
najprymitywniejszych tworząc nadmiar negatywnej karmy. 2) to "mrówkojady" czyli chętni do 
totalnej władzy światowej, którzy już teraz mają władzę nad nami a którzy nie cofną się przed niczym, 

                                                 
67 Klub Rzymski, Granice Wzrostu; http://pl.wikipedia.org/wiki/Klub_Rzymski . 
68 Forrester J., The World Dynamics, MIT Press, Cambridge, 1972,p   . 
69 Club of Rome, Beyond the Limits, http://www.context.org/ICLIB/IC32/Meadows.htm  
70 Meadows D, et al, Limits to Grow – the 30-years update, EarthScan Press, London 2006, p338. 
71 Engelman R. Population and Sustainability -  Can We Avoid Limiting the Number of People ? - 
   Slowing the rise in human numbers is essential for the planet--but it doesn't require population control. 
   Scientific American, Special Edition - Earth 3.0 - 2009,06. 
    http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=population-and-sustainability   
72 Demographics of present-day nations and states 
    http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_present-day_nations_and_states  
73  Cempel C., Wydolność geosfery i tragedia wspólnot, Nauka, 2004, s15-20. 
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by totalnie i niepodzielnie kontrolować świat. Myślą oni o ludziach nie inaczej jak o "mrówkach"! Są 
oni też "wezwaniem" negatywnej karmy dusz "młodocianych" no i nas wszystkich. Jednak to, że tak 
się dzieje, jest skutkiem działającego naturalnego prawa. Tym prawem jest prawo karmiczne74 
zmuszając duszę do doświadczenia w cyklu reinkarnacyjnym75 i będzie ponosić również 
konsekwencje swoich poglądów, ocen, uczuć, myśli, pragnień, emocji, zamiarów i czynów. Jest to 
nieodzowne dla sprawiedliwości (samoregulacja natury) i dla nauki, jaką dusza ma pozyskać. 

MK 

14.   Kim jestem?  

     Jestem człowiekiem, a co to oznacza wysłowiłem wyżej. Odpowiedź  można jednak rozwinąć. Czy 
chcę czy nie jestem członkiem pewnej społeczności, a właściwie to mogę  być zaliczony do wielu 
różnie określonych grup społecznych. Jestem bowiem Polakiem i lubię podkreślać, że czuję się 
Europejczykiem. Poczucie dumy z przynależności do społeczności europejskiej nasiliło  się we mnie  
od czasu niedawnego 4 - ro  godzinnego przelotu  na trasie Faro w Portugalii (kraniec zachodni UE do 

Pyrzowic - niemal kraniec wschodni UE). Nie mogę zaprzeczyć,  iż mam biały kolor skóry,  
jakkolwiek czuję się jednym z obywateli świata i wierzę, że marne na razie, na ogół u większości  
poczucie  dumy z  przynależności do cywilizacji ludzi tej planety będzie się ugruntowywało.  
    Ważne jest, z kim się myśli razem. Układy pamięciowe umysłów ludzkich są układem 
"rozproszonej sieci pamięci"  tworzącej pewien całościowy układ myślowy. Ów nadrzędny twór 
myślący  formuje się  i przemienia  na wskutek dialogu, interakcji międzyosobowych pomiędzy 
ludźmi połączonych silniejszymi więzami. Przykładem są społeczności religijne, innym przykładem są 
pasjonaci  pewnych idei  kreatywnych. Wierzę, że nad takimi grupami formułują  się pewne 
"nadistoty20”, które z jednej strony oddziałują  na swych członów, a z drugiej strony wchodzą w 
hierarchie  innych bytów nadrzędnych.  
   Takie właśnie powiązania sprawiają, że należy pojmować  siebie jako  część większej całości. 
Uzasadnione jest więc przekonanie, że jestem elementem wszechświata, stanowiącym pewną  
inteligentną  istotę76, 77.      

AB 

To pytanie dotyczące swej najgłębszej tożsamości, Prawdy przez duże "P”, czyli odwiecznej i 
niezmiennej. To, co zmienne, co podlega pojawiającym się pragnieniom i innym procesom, należy 
odrzucić.- Więc nie jestem ciałem ani umysłem, gdyż podlegają zmianie, narodzinom, wzrostowi i 
śmierci. - Jeśli chodzi o duszę, która podlega wzrostowi i rozwojowi, jej charakter i uczucia rozwijają 
się.- Nie jestem też kosmicznym intelektem, który używa duszy, ponieważ i on, jako kosmiczna 
inteligencja wzbogaca się doświadczeniem dusz, oczyszcza się i oświeca.- Nie jestem też Bogiem 
Stwórcą (Brahma - hinduizm) - Kosmiczną Świadomością, ponieważ i On podlega pragnieniu 
stwarzania by poznać Siebie. 

- Kim więc jestem? ZEN odpowiada: "NIE WIEM!" lub okrzyk "KATZ!!!"78 w znaczeniu 
odrzucenia/odcięcia umysłu w ogóle. TAT TWAM ASI - jesteś tym - hinduizm79. Jestem 
                                                 
74 Karma, patrz np.; - http://www.sathyasai.org.pl/nauki.php?tekst=t2.5.1  
 
75 Reinkarnacja, patrz np.; - http://www.sathyasai.org.pl/nauki.php?tekst=t2.5.2  
76 Duane Elgin. The living Universe. Berrett-Koehler Publishers, Inc, San Francisco, 2009, s 227. 
77 Gardner J.N. Intelligent Universe: AI,ET, and the emerging min d of the cosmos. The Career Press Inc. 
    Franklin Lakes, NJ (USA), 2007, s 271 .    

78 Patrz np;- TAT TWAM ASI - http://www.sathyasai.org.pl/dyskursy.php?tekst=t2.7.104  

79 Patrz np.; NIE WIEM - http://www.kwanumeurope.org/page.php?s=8&p=25  
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"Odwiecznym Świadkiem/Prawdą Poza Zmianami" nazywanym Narajaną - hinduizm. Stać się jednym 
z TAO odpowiada Taoizm. (Chrześcijaninie zdążyli zagubić się na poziomie indywidualności 

duszy).Jestem Bogiem - (Absolutem, Jaźnią, Atmą), jak każdy i wszystko. Każdy jest tym samym 
Absolutnym Bogiem w pełni, a nie wieloma bogami.  

MK 
 

15.  Co robić by  godziwie wykorzystać czas spędzony na   Ziemi? 

To trudne pytanie i mam nadzieję, że czytelnik ma już ponad 20 lat i jest ukształtowany fizycznie i 
zaczyna krzepnąć emocjonalnie, mentalnie i budzić się duchowo. A ponieważ trafił na ten tekst 
znaczy, że odpowiedzi dawane w domu, w szkole, kościele i w mediach go nie zadawalają. To dobry 
początek, a co dalej? Przede wszystkim trzeba sobie uzmysłowić, że jesteśmy jedynymi 

odpowiedzialnymi za wszystko, co się wokół nas dzieje80. Jest to naszym wytworem, dzisiejszym 
wczorajszym, a to co będzie jutro zależy od tego jakie tworzymy dzisiaj. Do tego trzeba sobie 
uzmysłowić, że myśląc, czując, działając stwarzamy swoje otoczenie, że myśli i uczucia to byty o 
nieco dłuższym czasie krystalizacji, zależnie od ich intensywności i długotrwałości. I nie jest istotne 
czy myśli są świadome, czy podświadome, mają one taka samą moc sprawczą. Jeśli więc czegoś się 
boimy, nawet podświadomie, właśnie to coś ma wielkie szanse materializacji.  

Jak się od tego wyzwolić? Po pierwsze samoświadomość, samosterowność, tzn. odłączyć się od 
wszelkich pasożytów energo informacyjnych81 (egregorów

82); wszystkich grup społecznych, 
religijnych, narodowych, politycznych (wszystkie, ‘izmy’), które żerują na naszej energii mentalnej i 
psychicznej i zmuszają nas do działania zgodnego ze swym interesem, nie z naszym. Po drugie, życie 
to szkoła, a więc nigdy nie dość nauki, lecz w oficjalnej szkole nie uczymy się tego, co trzeba. Czy to 
znaczy mamy w nic nie wierzyć, niezupełnie, ale na pewno warto stosować na co dzień maksymę 
Buddy. „Nie wierz w nic, gdyby ci ktoś coś powiedział - nie wierz, gdybyś coś gdzieś przeczytał- nie 

wierz, gdybym ja ci to powiedział – nie wierz; dopóki to nie zgodzi się z twym własnym zdrowym 

rozsądkiem”. A więc TY jesteś jedynym odpowiedzialnym i jedynym sędzią.  
 A czy ludzkość wypracowała jakieś wskazania życia, które by nie szkodziły a pomagały? Są takie, 

niektóre przytoczone wyżej, i inne, jak np. siedem praw hermetyzmu83 (kybalion
84), siedem zasad 

Huny (patrz wyżej)], czy też 9 zasad życia zgodnego z porządkiem wszechświata85, ale zawsze ich 
stosowanie musi być stosowne do sytuacji i zgodnie z własnym rozeznaniem. 

 
CC 

 
 

Na szczęście przez pierwszą część życia, natura podpowiada nam co robić32,36  - jakkolwiek jest 
ważne aby żyć we względnym komforcie, aby realizować takie naturalne impulsy.  

Otóż wielu ludzi  dokonuje znacznego wysiłku aby zrozumieć świat. Szybko przekonuje się 
jednak, że w tym celu jest pomocne poznać to co do tej pory ustalono na polu rozmaitych dziedzin 
kulturowych, nie tylko na polu nauki ale i koncepcji religijnych, filozoficznych oraz przez 
powieściopisarzy i innych twórców. 

    Wielu ludzi postanawia także,  aby  doskonalić niektóre swoje cechy charakteru i talenty. 
Arystoteles  określał to jako doskonalenie cnót moralnych. W ramach owego poznawania świata 

                                                 
80 patrz np. Kahili King S., Szaman Miejski, Wyd. Poligraf, Wrocław 2008, s 277. 
81 Wereszczagin D., DEIR –I Wyzwolenie, Wyd. KOS, Katowice 2005,s212. 
82 Sobolewska M., Ezoteryczny obraz świata, Internet, http://astromaria.blogspot.com/2007/06/egregory.html 09. 
83 Hermetyzm, Wikipedia, Internet, http://pl.wikipedia.org/wiki/Hermetyzm ,09. 
84 Kybalion, Wikipedia, Internet, http://pl.wikipedia.org/wiki/Kybalion ,09. 
85 Dyer W. W., Duchowy manifest, Wyd, Helion, Gliwice, 2007,s255. 
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dowiadujemy się, iż nie wszyscy ludzie mają ambicję, aby dokonywać znacznego wysiłku aby  
rozumieć otaczającą nas rzeczywistość. 

    Wysiłek aby zrozumieć świat umożliwia tym osobom, które go dokonują,  aby opowiedzieć się 
po stronie której z opcji dotyczącej kierunku działań.  

    Część osób dostrzega  ponadto wartość współpracy z innymi ludźmi. Zapewne wyznają oni 
wtedy zasadę iż warto poszukiwać  i  ujawniać   odmienności i oryginalność nie tylko w sobie, ale i w 
osobach z którymi się zapoznajemy i dokonywać wysiłku aby, tak  aby dostrzegane   wartości 
traktować jako wartości pozytywne  oraz  aby  próbować  składać z nich większe całości, takie które 
wydadzą się  pomocne  "duchom przyszłości".  

    Część osób uświadamia sobie, że rację miał Arystoteles stwierdzając iż wszystko co powstaje w 
końcu ginie. Tak więc również nasz świat, nasz Wszechświat także podąża ku zagładzie. Ową zagładę 
można pojmować jaką przemianę, o ile ktoś postara się  spróbować  wspomóc toczące się procesy tak 
aby powstała nowa wersja świata na miarę naszych oczekiwań. Tak więc część osób sądzi iż warto 
przyczynić się do próby odrodzenia się świata.   

                                     
                                                                           AB  
 
 
16. Samodoskonalenie, samorozwój, co to takiego i jak to robić! 
 

Jak już powiedziano wcześniej (patrz np. punkt 7) w pierwszym podejściu człowiek składa się 
z czterech komponentów, ciało fizyczne, ciało emocjonalne, ciało mentalne i dusza, a połączenie 
między nimi jest raczej typu piramidy (sąsiad z sąsiadem) z duszą na szczycie. Zatem mówiąc o 
samodoskonaleniu trzeba mieć na względzie te cztery komponenty i są metody i środki ich rozwoju, 
jak np. system jogi86. Ale czy do wszystkich komponentów mamy jednakowy dostęp? Z pewnością 
nie, bo o bezpośrednim dostępie do duszy nie mówi się w żadnym systemie samodoskonalenia, co 
najwyżej Huna mówi o dostępie do nadświadomości. Zatem nie rezygnując z joggingu, gimnastyki, 
lub innej formy rozwoju ciała fizycznego zajmijmy się doskonaleniem ciała mentalnego, które jako 
sąsiadów w naszej piramidzie ma emocje i duszę.  

Rozwój wiedzie tutaj przez wielokrotne powtarzanie hierarchicznie związanych stanów 
mentalnych, a oto one: relaksacja (odprężenie), koncentracja, medytacja, kontemplacja. Relaksacja to 
odprężanie wszystkich dostępnych ciał, fizycznego, emocjonalnego i mentalnego. Najłatwiej 
rozpocząć przez przyjęcie wygodnej pozycji i koncentrację na powolnym głębokim oddechu, ze 
świadomością skupioną w jednym miejscu, np. na nasadzie nosa. Po kilkunastu takich oddechach 
jesteśmy już całkowicie odprężeni, a w naszym mózgu zaczynają dominować fale alfa (8-14Hz). 
Zatem już czas na koncentrację i/lub medytację, bo oba te etapy są utożsamiane przez niektórych 
autorów. Ale koncentrację, na czym, lub medytację, o czym? I tu dochodzimy do konieczności 
podjęcia decyzji o celu naszego samodoskonalenia.  

Czy dążymy jedynie do rozwoju ducha (duszy) co jest celem mistyka, czy tez naszym celem 
jest dobrostan bycia na Ziemi o co zabiega człowiek wiedzy 21 wieku, lub tez ‘szaman miejski’ (wg 

definicji Dr S Kahili King), a więc zdrowie, dobrobyt, miłość, przyjaźń, by wymienić tylko kilka. Aby 
być bardziej zrozumiałym przytoczę tu kilka ustępów z cytowanej już wcześniej książki Szaman 

Miejski (rozdział 9). 
…..Szamani (ludzie wiedzy), podobnie jak i mistycy, używają do kształcenia umysłu takiej samej 
metody, ale służy im ona do różnych celów. Metoda ta nazywa się medytacją, a oznacza 
nieprzerwane skupianie się na czymś. Podstawowa technika, niezależnie od kultury, filozofii i intencji, 
polega na użyciu świadomego umysłu do podtrzymywania uwagi na ograniczonym zakresie 
doświadczania dotąd, aż pojawi się jakaś zmiana wewnątrz, albo na zewnątrz nas, lub też na obu tych 
poziomach. Ludzie wynaleźli wiele sposobów medytowania, opartych na wykorzystaniu umysłu lub 
zmysłów fizycznych, łącznie z wizualizacją, oddychaniem, śpiewem, wypowiadaniem słów, 

                                                 
86 Joga, Yoga- ang., patrz np. http://pl.wikipedia.org/wiki/Joga  
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mruczeniem, ruchem, słuchaniem, dotykiem, wpatrywaniem się w coś, itd. Wszystkie te sposoby mają 
jeden cel - koncentrowanie uwagi do momentu, gdy coś się zdarzy. 

Mówiąc ogólnie, celem mistyków jest oświecenie oraz ekspansja umysłu i ducha, która 
wywołuje poczucie jedności ze Wszechświatem, a także rozszerza świadomość i pogłębia 
zrozumienie. Dla nich zjawiska i moce, związane z intuicją, fizyczne odprężenie i uzdrawianie umysłu 

czy ciała, to jedynie efekty uboczne, które czasami są korzystne, ale często prowadzą do rozpraszania 
się. Jako efekty uboczne traktują oni także inne niezaprzeczalne korzyści płynące z medytacji, takie 
jak polepszenie związków z ludźmi, poprawa sytuacji finansowej i uzdrawiający wpływ na otoczenie 

danej osoby. Z punktu widzenia mistyków, jeżeli efekty takie mają miejsce, to dobrze, ale jeżeli ich 
nie ma, to też dobrze.  

Natomiast szamani (ludzie wiedzy) wykorzystują medytację i kontemplację w celu uzyskiwania 
praktycznych korzyści dla tego świata, a jeżeli zdarzy im się oświecenie, to uważają je za miły efekt 
uboczny swojej działalności. Jedność ze Wszechświatem jest rzeczą przyjemną, ale czy może ona 
pomóc nam w konkretnej potrzebie polepszenia zdrowia, w tym, by nasze związki z ludźmi były lepsze, 

byśmy mieli czym zapłacić rachunki, albo mogli wprowadzić pokój na Ziemi? Jeżeli możesz - podążaj 
tym tropem, a jeżeli nie - ciesz się że doświadczysz jedności, jednak nie zaprzątaj sobie głowy 
dążeniem do niej. …… 

W następnych paragrafach wprowadzę Cię w szczególną formę szamańskiej medytacji, której 
się nauczyłem, a która nazywa się nalu. ... Osobiście, jako tłumaczenia słowa nalu, wolę używać 
wyrazu „kontemplacja", a nie „medytacja", ponieważ istotą tej techniki jest delikatne, bezwysiłkowe 
uspakajanie uwagi i świadomości. W nalu niczego się nie wymusza. Po prostu patrzy się, słucha i, 
ewentualnie, odczuwa. Korzystne efekty pojawiają się same, ponieważ świadoma uwaga łączy nasz 
własny wzorzec z wzorcem, na którym się skupiamy. Fascynujące w nalu jest to, że jego efekty - 
zależnie od obszaru naszej koncentracji - mogą być bardzo różnorodne. … 

I tyle mego wprowadzenia do samodoskonalenia, aby zaś nie być posądzonym o 
jednostronność ujęcia tematu odeślę zainteresowanych do wielkiego mistrza medytacji OSHO87, u 
którego można znaleźć ponad sto technik medytacyjnych, łącznie z medytacją dynamiczną i z 
wielowyznaniową interpretacja tych praktyk.  

 
CC 

 

17. A z kim dzielić to życie?  
   
 Zakładam, że nie uległeś instynktowi stadnemu by jak najszybciej się ożenić /wydać za mąż, 
bo potem będzie już za późno. Rozejrzyj się zatem wokoło i zapytaj, z kim mi po drodze, kto będzie 
poszerzał moje możliwości poznania siebie i świata, dawał mi niezbędną synergię i synchronię (patrz 

wyżej Redfield rozdz.4), a kto w walce o moc będzie mnie ściągał w dół za sobą, w ciągłej pogoni za 
lepszym samochodem, mieszkaniem, stanowiskiem, itd. Nie znaczy to, że te sprawy są nieważne, lecz 
nie mogą nam przesłaniać całkowicie naszego nadrzędnego celu, który powoli zaczyna się przed nami 
wyłaniać. 

Jeśli już ci się wydaje, że znalazłeś kogoś na stałe, to popatrz na jego/jej ojca / matkę i 
uprzytomnij sobie, że podobnie może być z wyglądem/zachowaniem za 20-30 lat. Jeśli to nie budzi 
twego sprzeciwu możesz angażować się dalej. 
 

CC 
    
 
  Ludzie pragną miłości i wolności jednocześnie. Mają pewne wyobrażenia o pożądanym 
sposobie na życie. Część osób chce osiągnąć w życiu określone cele. Byłoby wspaniale, gdybyśmy 

                                                 
87 OSHO Medytacja- Pierwsza i ostatnia wolność, Wyd. REBIS, Poznań 2002, patrz więcej: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bhagwan_Shree_Rajneesh  
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mogli realizować tzw. "swoją bajkę" razem z partnerem. Często takiej wzajemnej aprobaty nie ma. 
Nieporozumienia najczęściej wynikają z niedomówień dotyczących zazdrości, zasad wierności, 
aprobowania sposobów samorealizacji.  
    Wydawałoby się,  że kilka rozmów mogłoby wyświetlić, czy da się pogodzić naszą własną wizję  ze 
sposobem myślenia potencjalnego  partnera. Dowodem, że z jakiś powodów  takie rozmowy są trudne 
i nieefektywne są  tytuły rozlicznych  poradników88 89 . 
    Krótka, jednoznaczna rada sprowadza się  do stwierdzenia.:  Zanim zwiążesz się z kimś w sposób 

zobowiązujący musisz zdobyć się na szczerą opowieść o sobie i uzyskać wypowiedź   analogiczną.  Jest 
to jednak niezwykle trudne, gdyż system przeróżnych lokalnych tabu  uniemożliwia wysłowienie całej 
prawdy o sobie.  
 

AB 
 
 

18. Ankieta samowiedzy i samopomocy ! 

 
Tab.1. Ankieta umożliwiająca oszacowanie ogólnej „kondycji psychicznej człowieka",   oraz 

udzielenia porad szczegółowych dotyczących wyróżnionych czynników  składowych,  

 ( AB/CC). 

 

L. 
p. 

Prosimy o szczere scharakteryzowanie swoich poglądów, postaw określonych przez 

poniższe 21 stwierdzeń. Zwracamy uwagę,  iż odpowiedzi  "tak" stawiamy w wypadku 

potwierdzania danego stwierdzenia, odpowiedź "nie" - jeśli własne przekonanie  
(charakterystyka) jest odwrotne, jeśli jest negacją danego stwierdzenia. Można udzielić  

odpowiedzi pośredniej - 0.       

Tak 
 
 
(+1) 

Po- 
śred-  
nio 
( 0 ) 

Nie 
 
 
(- 1) 

1 Nie doznałem w przeszłości lub całkowicie przezwyciężyłem negatywne 
wpływy, które mogłyby powodować we mnie takie zaburzenia 
emocjonalne jak: depresja, długotrwały lęk, poczucie winy, poczucie 

krzywdy, żalu, upokorzenia, utraty godności, gniewu, nienawiści, chęci 

zemsty, odegrania się, itp. .   

   

2 To, co mnie spotyka w życiu oceniam zawsze: negatywnie (-1), 
pozytywnie - jako możliwość nauczenia się czegoś nowego (+1). 

   

3 Nie mam mentalności ofiary, a za wszelkie inicjowane przeze mnie 
działania ponoszę wyłączna odpowiedzialność. 

   

4 Wysoko oceniam swoją wartość. Mam bardzo dobre mniemanie o sobie    
5 Niemal stale mam dobry nastrój.    
6 Nie jestem zazdrosny.    
7 Wierzę w pewną formę "życia po życiu".    
8 Nie znoszę oglądania  i przeżywania filmów i scen okrutnych, 

sadystycznych  pokazujących pastwienie się kogoś nad innym 
człowiekiem, ludźmi, zwierzętami. 

   

9 Życie postrzegam  jako ekscytujące i inspirujące, skutecznie radzę sobie z 
wyzwaniami. Cechuje mnie postawa elastyczna  i nieosądzająca. 
Realistycznie oceniam  problemy. Nie jestem uzależniony od osiągania 
sukcesów. Nie wchodzę w rywalizacje. Unikam konfliktów. Zawsze dążę  
do zgody. Na ogół mam zaufanie do ludzi. Nie mam  skłonności do 
osądzania i kontrolowania zachowań innych ludzi. Wytwarzam   wokół 
siebie poczucia bezpieczeństwa i  swobody.  

   

                                                 
88 Gertsman Ch., Pizzo R. Seldes B. Czego pragną mężczyźni. Świat Książki , 2001, s 207.  
89 Gray J., Waller-Pach K. Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus: jak dochodzić do porozumienia i uzyskiwać to 
czego się pragnie. Zysk i  S-ka, 2006, s 320.  
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10 Cechuje mnie otwartość umysłu, niezależność, chęć i zdolność  
przyjaznego oddziaływania na innych. Uważam się za osobę  zaradną, na 
ogół skuteczną w swoich działaniach . 

   

11 Na ogół mam poczucie,  iż rozumiem  to co sie wokół  mnie dzieje jak i to 
co dzieje się na świecie. 

   

12 Postrzegam świat jako sensowny twór,  który sie rozwija i podąża do 
określonego celu. Jego rozwój zachodzi obecnie w dużej mierze dzięki 
wysiłkom ludzi. Sądzę więc, że należy się angażować  w jego rozwój  i 
pomyślność.  

   

13 Jestem przekonany  o ogromnym znaczeniu  ludzi 
 i stojącym przed nimi zadaniem. 

   

14 Mam ochotę do podejmowania różnych działań na polu zawodowym i  
osobistym, także takich które są działaniami na rzecz innych ludzi. 
Wyznaczyłem sobie swoją misję życiową, która uwzględnia moje osobiste  
predyspozycje i  użyteczność dla zasadniczych celów ludzkości. Mam 
określone wyobrażenie sytuacji docelowej  własnych działań życiowych. 

   

15 Lubię podejmować działania, których skutki mogą  się przejawić dopiero 
w odległej przyszłości i które dotyczą   globalnego  pola wydarzeń. 

   

16 Sądzę, że należy się przykładać do doskonalenia relacji międzyludzkich, 
tzn. współuczestniczyć w  propagowaniu przyjaznej postawy wobec 
innych, poszanowania wolności słowa i wolności działania, przeciwdziałać 
wszelakim zapędom autorytarnym. 

   

17 Szybko i zdecydowanie angażują się w działania mające na celu 
przeszkodzenie (zneutralizowanie) poczynań  ludzi,  którzy staraliby się 
unicestwić realizowanie głównego zadania ludzkości. 

   

18 Szybko spostrzegam  hipokryzję. Sądzę, iż  wygłaszanie poglądów, sądów, 
które są sprzeczne z  własnymi poczynaniami jest nieeleganckie i 
szkodliwe.   

   

19 Sądzę, że zasady etyczne, w miejsce kategorycznych nakazów i zakazów 
mogą być  oparte o spostrzegane prawidłowości, iż czynienie zła na 
dłuższą metę nie popłaca oraz zasadę " nie czyń drugiemu, co Tobie nie 
miłe".  

   

20 Potrafię sprawić, aby podejmowany trud, użyczany czas i energia na rzecz 
innych była mi wynagradzana, niekoniecznie finansowo lecz także przez 
doznawane satysfakcje.   

   

21 Potrafię sobie radzić z "zespołem wypalenia", tzn. nadal jestem w stanie 
ustalić zajęcia, zadania, tematy zainteresowań,  które robią na mnie  
wrażenie  "świeżych", oryginalnych, nie nudnych a nawet zajmujących.   

   

W

yn

ik 

Po przypisaniu dla podanych stwierdzeń  liczb  wg. zasady.: "Tak" +1, 

dla "Nie" - 1,  dla odpowiedzi "pośrednio" 0  należy  wyliczyć  sumę 

algebraiczną ( która może się zawierać  w przedziale  < -21----+21  > )
90

  

   

 

                                                 
90 A teraz popracuj nad minusami. Na szczęście dla ciebie napisano już i nawet przetłumaczono na język polski wiele 
książek tzw. samopomocy (Self Help), patrz np. wyżej. 
 


